
A CSERNÁTONI KÖLESHANTOLO MALOM* 

MOLNAR ISTVAN 

A Csernátonokon (Alsó-, Felső-) átfolyó Nagypatak menti sok kicsi 
vízimalom tanulmányozása közben 1963-ban bukkantam rá egy olyan 
1863-ban épitett "kéltkBves" ma'lomra, amelynek gyűjtésem idején már nem 
létező egyik kövén kb. a 40-es évek vége feléig kölest is hántoltak, s azt az 
ottlétemkor még használatban levő másik kővel - ha szükséges volt -
meg is darálták. Ez az Orosz Dávidné féle malom1 (1. ábra), amelyben az 
1960-as években jobbéka osaik a Kollektí;v Gazdaságnak, iHetve tagságának 
őröltek árpát, kukoricát.2 

1. ábra. Az Orosz-féle malom épülete. 
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E kicsi patakmalom-reliktum - egykor betöltött hivatása reven -
a népi ipartörténet kutatásában jelentős dokumentumnak tekinthető. Vizs
gálata a tárgykör ismeretanyagát fontos adatokkal egészíti ki. Megismer 
tet egy olyan házilag megkonstruált népi ipari szerkezettel, amelyiknek 
az egyik hagyományos népi ételféleség, a köleskása előkészítésében - az 
adott időszakban - fontos funkciója volt. 

A malom kőpadjának homlokgerendájára bevésett felirat pedig egy 
olyan népi birtoklás történeti sajátosságot rögzít, amelyből kitűnik 
- amit különhen az €11Tilékezet is megőrzött -, hogy a családi tulajdon
ban-kezelésben levő malmokkal egy időben közösségi tulajdonú-kezelésű 
"malomgazdaságok" is léteztek.3 (2-3. ábra.) 

Tekintettel arra, hogy a köles a régi parasztgazdaságok egyik olyan 
gabonafélesége volt, amit ma már nem termesztenek, ezért - hajdani 
termesztése és felhasználása emlékének megőrzéséért - a feldolgozási 
módjában-, -eszközeiben bekövetke·zett változásokat időbeni folyamatossá
gukban szükségesnek vélem nyomon követni. 

A kölest (termesztett köles - Panicum miliaceum) - . ezt a keleti 
származású ősi gabonaiélét - a mi tájainknak különösen a szélsősége
sebb időjárású terrületein tenmesztették, mert .rövid tenyészildeje nilatt 
még nyár elején is egyéb, esetleg kifagyott más gabonaiélék pótlására 
vethető volt. A Felsőháromszéki-medence falvainak lakossága is ezért 
kedvelte, s sokféleképpen hasznosította: magja baromfi- és emlős állat 
elesége, kásának megtörve, darálva s péppé főzve kenyérpótló, disznó
vágáskor ihurkatröl'telt sz•a:porítá.isára használható, szal•mája perdig takarmárty
kiegészítő. 

A kölest bármilyen táplálékféleségnek szánták, felhasználási célja 
szerint arra alkalmassá kellett tenni, fogyasztásra elő kellett készíteni. 
Előkészítési, illetve felhasználási módjai - aszerint, amilyen mértékben 
a minősége iránti igény növekedett - idők folytán változtak. Ezeket a 
szükségletből bekövetkezett változásokat tükrözik a köles feldolgozására 
a!lkalmazott csernátoni népi ipari szerkezetek, iUet·ve technológiák is. . 

A sokféleképpen felhasználható köleskása készítésének - egymast 
váltóan - kétféle módja volt: kezdetben "külü"-vel (kölyű) törették, ké-
sőbb meghántolták. · . 

A patakmalom vízhajtotta külyűivel való töretési módot az 1910.:.es 
évek vége feléig alkalmazták. 4 

A töretéshez a kölest kezdetben- mivel a cséphadaróval kivert mag 
közé sok törek (kalász- és szalmatörmelék) vegyült - rostálással, "sze
lelléssel" elő kenett készíteni. A kicsépelt magtbá'l két-három kupányit 
disznóbőr rostába öntöttek, s a rosta köröző mozgatásával "megkarélták". 
Karélás közben a törmelék a magmennyiség tetejére felrázódott, s azt 
onnan - többször megismételve a műveletet - rendre leszedték. A ros
tában maradt, csak a darabosabb törmeléktől megtisztult köles közül az
tán, vékába csurgatásával - "szélmentébe" állva - a polyvát, apró 
törmeléket "ki:szel•elték", majd a magot zsá,kiba tö'l'tve "a kásás mónárhoz 
töretni" vitték, vagy ha a molnár "őrlőért" a faluban járt, a maga szeke
rével vitte el. 
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2.-3. ábra. A malomkőpad f~lirata : 

ÉPITTETTE az GAZDASÁG 1-8:3,6 ba l BARA BÁSAK MALOMBIROSAGÁBA / 
OLOSZ J ANOS ALTAL 
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Olyan esetben, amikor a távolabbi falvakból maga a termelő - akár 
"hátaló ember'.', akár szekeres gazda - vitte a kölest a malomba, s töre
tését sürgős szüksége miatt meg kellett várnia, a molnár "beszállást"- el
szállásolási lehetőséget - is biztosított: volt szín a szekérnek, istálló a 
lovaknak, s a gazda, mint régi ismerőse a molnárnak - ha éjszakára is 
a malomban kellett maradnia - annak lakóházában tölthette el a vára
kozási időt, hasonlóan a "hátaló ember" is. Olyankor aztán, amikor a tö
r·etés nem volt süngős, akkor a zsákokat a malomiban hagyták, s a meg
egyezett id6re vagy utána mentek, vagy pedig egyéb örleménnye.l együtt 
a molnár vitte haza. A malomban hagyott zsákokat a szokásos módon 
"hót szén"-nel a zsákokra írt névkezdőbetűkkel jelölték meg vagy pedig 
a zsák vásznába szőtt csíkok száma, színe, mintája képezte az ismertető 
jelt. 5 

A töretésért járó vám mennyisége nagyjából megegyezett a más ga
bonafé1ék után vettekével: általában 10-12-ed rész volt a molnár járan
dósága, de ha a köles nem volt eléggé kitisztítva, akkor ennél többet is 
igényeltek. 

A haza vitt megtört kását aztán a gazdasszony- attól függően, hogy 
állati- illetve emberi tápláléknak szánták-e - vagy úgy hagyta, vagy 
pedig másodszor is, esetleg többször is újra "szelelte". Az ételek készíté
sére felhasználandó mennyiséget, hogy a portól megtisztuljon, vízben 
többször is "kiöblítették" - megmosták - majd "durgára" - csepű
vászonra- terítve megszárították. 

A Felsőháromszéki-medence lakossága az 1920-as évek vége felé azon
ban az eddig előállított köleskásánál jobb minőségűt igényelt. Ennek oka 
- amint az emlékezet is mondja - az volt, hogy ebben az időszakban a 
városi, de a falusi polgárság konyháiban is az ízletesebb kásás ételek 
készítésében a rizs egyre nagyobb szerepet kapott, de mivel a vidék népe 
akkor még jórészt az önellátó gazdálkodási forma kötöttségében, szaká
sainak világában élt, s ezért táplálkozásában is inkább a hagyományos 
ételféleségeihez ragaszkodott, kásás ételeit egy ideig még nem a rizshasz
nálatra való áttéréssei javította - drágább volta miatt is -, hanem a 
köleskása minőségének jobbá tételével igyekezett elérni. 

A javított minőségű köleskása iránti igény miatt a feldolgozására al
kalmazott eszközöket, a feldolgozás módjait is meg kellett változtatni: a 
a feldolgozás gyakorlatában eddig még nem alkalmazott olyan új gépi 
felszerelést kellett megalkotni, amellyel a kölest - meghántolásával -
ká:sás éte1féleségek készí'OOsére alkalmasalbbá lehetett tenni. Ezt az új, ré
gebbi eszközt felváltó gépi szerkezetet aztán a molnár házilag kirnódolt 
mesterkedéssel - ipari malmokban müködő hántolók megfigyelése nyo
mán - úgy készítette el, hogy malmának a két örlőszerkezete közül az 
egyiket hántolónak alakította át. 

Kezdetben egyszerűblb, gyengéhib eredményt adó, kev·ésbé tartós alkal
matosságat tudtak csak készíteni, de aztán a gyakorlat közben szerzett 
tapasztalattal, a falusi molnárokra jellemző alkotó készséggel, lelemé
nyességgel a nagyobb termelékenységű, tartósabb szerkezeteket is meg 
tudták alkotni.6 (4. ábra.) 
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Az átalakítással nem kellett a szerkezet eddigi felépítését megváltoz
tatni, hanem csak a malomkőpár fekvö- ún. sirittó-kövének a felületét kel
lett úgy módosítani, hogy azon a garatból rácsurgó kölest a felső folyókó 
(fogókő) ne zúzza össze, csupán csak "sirítse" - forgassa. A hántolás 
munkafolyamatát is ezért "siríttés"-nek nevezték, "sirítettük a kölest" -

A-4. .u 
Af· {2.. 

9. 

1.,o.O 

4. ábra. A köleshántoló szerkezetének vázlata: 
1. sirittőkó, 2. köldök, 3. folyókő - forgókö, 4. perpeThCe a köldökkel, 5. korongvas, 
6. korong, 7. szappan, 8. cserpenyö, 9. könyidíttő, 10. vaspalló (a malomvas emelésére, 

sülyesztésére), 11. kéreg, 12. garattartó járom, 13. garat, 14. tejke, 15. kőpad. 
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mondták. E munka végzésére a fekvőkő kemény, merev felületét egy pu
hább, rugalmasabb ún. "koptató réteg"-gel vonták be. 

A bevonat elkészíltéséhez a malomkőpár a·lsó, fekv;ő kövét ágyáiból ki 
kellett venni. Hogy ezt megtehessék, a garatot és a köveket övező kérget, 
majd a folyókövet a malomvasról - tartótengelyéről - le kellett sze
relni. Az így kiszabadított alsó követ helyéről kiemelték, s hogy felüle
tére a koptatóréteget akadálytalanul felverhessék, egy asztalmagasságú 
bakkra helyezték. 

A koptató két "rendbéli" rétegből állt: alapozásból és a tulajdonkép
peni koptatórétegbőL 

Az alapréteg anyagát vízben áztatott kék agyagpalából "vacskolták" 
- gyúrták össze, s az így előkészített nem túl sűrű péppel a kő felületét 
újjnyi vastagon - egyenetlenségeinek eltüntetéséért - besikárolták. Az 
erre felrakandó második réteg anyagát már keverték: a kék agyagpala 
cseberben péppé oldott masszájába - a kezdeti kísérletezéskor - tépett 
csepűt raktak "sűrűn", s azzal "olyan keményre gyúrták, mint a kemény 
szilvaíz".í Amikor ezzel elkészültek, két markukban "gobolyékok"-at 
gyúrtak, s súlyos "csapásokkal" az a'la~p.rétegre ráver.ték, majd tenyerük
kel nyomkodva és igazítva kb. három újjnyi vastagságú réteggé képezték. 
Felüloetét, hogy egy;enletes legyen "megléniázták" - ,gyallult léc vizbe roM
togatott lapjával ütögetve sírnává tették. Ezt követően a réteg tetejét, 
hogy jó kemény legyen, "szalmatűzzel" megégették. 

A kiszárított rétegnek a szélét a kő kerülete mentén kb. egy újjnyi 
szélességben teljes vastagságában lefaragták, s az ennek helyére illeszt
hető négyzetesre faragott magyoráfa kávával körülabroncsozták A káva 
vastagsága a koptatóréteg vastagságánál egy újjnyival "telpébb" - tör
pébb - kellett legyen. Ez a faabroncs - szorításával - a tömör réteg 
szélének a hántolás közbeni letöredezését akadályozta meg. 

A hántolóréteg elkészítése után a követ ágyába, a kérget és a garatot 
helyükre illesztették. 

A sok munkával elkészített csepűs bevonat azonban "gyenge tartása" 
miatt hamar elkopott, "három hétig ha ment, akkor elváslott". Ezért a 
40-es évek elején helyette a siríttőkövet tartósabb, nagyobb szilárdságú, 
jobb termelési eredményt biztosító "kihasznált náddugókból" rakott hán
tolóréteggel vonták be. 

Egyszeri berakáshoz kb. két véka dugóra volt szükség, s ezt a meny
nyiséget leginkább az italmérésekből, vendéglőkből gyűjtötték össze. Bár
milyen vastagságú dugó megfelelt a célnak, de mert hoszzúságuk külön
bözősége miatt egyenlő vastagságú réteg felrakására nem voltak alkalma
sak, ezért előzőleg egyforma, kb. 4 cm-es méretűekre kellett igazítani, 
vágni. 

A dugók előkészítését befejezve, megkezdték a koptatóréteg felraká
sát. Ez esetben is réteget készítettek. A kő felületére vékony felsikárolt 
- kiegyenlítő, de kötőrétegül is szolgáló - alaprétegre egy második, kb. 
három újjnyi vastagságú - a koptatóréteg dugóinak "ágyát" képező -
csak tiszta kék agyagpalából gyúrt réteget vertek fel, s utána kissé ho
morúan lesikárolták. Amikor ez a másodig agyagréteg alighogy csak meg-
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szikkadt és az alapra sikárolt réteggel "kötött", akkor a kő peremén be
lül - ugyanúgy, mint a csepűs réteg készítésénél - körbe faragták és a 
védő mogyorófa kávával megabroncsozták Az így elkészített alapágyba 
aztán - állandóan nedvesítve azt - megkezdték a szorító kávától a kő 
közepe felé haladóan a hántolóréteg dugóinak körkörös berakását. (5. a. 
ábra). Ehhez ugyancsak kék palából egy deszkalapon képlékeny "kötő-

a 

UG#)' 

b 

5. ábra. a A siríttőkő dugós hántolór'étegének kiörkörös · kiképzése. b. A hántoló
;réteg dugóinak berakási módja. 

agyag"-ot gyúrtak. Az első, külső kör kezdő dugóját közvetlenül a káva 
belső széle mellé az alaprétegbe nyomták, de csak olyan mélyen, hogy 
teteje a káva fokánál legalább egy ujjnyival magasabb maradjon. A ·kö
vetkező dugót egyik kezükbe fogták, s oldalát a másik kezük ujjai közé 
csípett kötő agyaggal körülkenve a kezdő dugó mellé ragasztották olyan 
módon, hogy az az alapba sülyesztésekor egy kicsit a kő közepe felé dűl
jön. A második és a következő körök dugóit azonban - a közép felé ha
ladva - az első kör dugóihoz viszonyítottan 1-2 mm-el mélyebbre 
sülyesztoették és így a hántolóréteg felületét homorúvá képezték ki. 
(5. b. ábra). 

A hántolóréteg peremét azért kellett a középen levő szintjénél "me
nedékesebben felhúzni" - magasabbra emelni -, mert az örlőszerkezet 
felső forgóköve - működési sajátosságával - a siríttőkőre hulló kölest 
annak a perem felé "verte" - sodorta ki, s ott az "emésztő"-t - a 
munkateret gyorsabban és jobban koptatta. A homorú felrakási mód kö
vetkeztében aztán a kopási folyamat csak fokozatosan terjedt a közép 
felé, s ezért a siríttőkő hosszabb ideig maradt munkaképes. "A koptató, 
ha állandóan is ment, fél esztendeig eltartott". 
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A körök dugóit lehetőleg pontosan, egyforma magasságba és dűlés
szögben igyekeztek az alaprétegbe ágyazni, de a gondos munka ellenére 
sem sikerült azokat úgy elhelyezni, hogy a felületen egyenetlenségek ne 
maradtak volna. Ezeknek kiegyenlítéséért az egész felületet híg agyag
péppel-csak éppen a hézagokat, magasságbeli különbségeket kitöltve
vékonyan besikárolták, s hogy az egész réteget tartóssá tegyék gyenge, 
lassú szalmatűzzel kellő keménységűre szárították. 

A hántolásra így előkészített követ aztán a malomszerkezetbe vissza
helyezték. 

A köles hántoJását megelőző tisztító eljárások is a századelő mag
verő technikáinak a fejlődéséhez kötődve módosultak. A cséphadarót fel
váltó kézi-, majd lovascséplőgépek üzembe vétele idején a régebbi, sok 
időt igénylő kézi rostálás és "szelelés" helyett, a kicsépelt kölesnek ered
ményesebb, gyorsabb tisztítását az említett gépek munkáját kiegészítő 
"masinarostával - szelelőrostával" végezték. Később, a cséplőszekrényes 
gépek megjelenése után a mag tisztítása a csépléssei egyszerre tört€nt. 

Az így kitisztított kölest vitték aztán a gazdák a hántoló rnalomba, 
de a vitel célját továbbra is - szokásos hagyományőrzésükkel - a régi 

~p 

4 . 

.... p • • -

.. '-- ~ .. . ~ ..... :.._.,. 
6. ábra. A rázórosta alkatrészei: 

1. rostalap, 2. garat, 3. ocsús-láda, 4. magláda. 

kölyűs törőszerkezetekkel végzett munka emlékéhez kötötten nevezték 
meg: "Visszük a kásás mónárhoz a kölest töretni". 

A gépeken átrostált kölest azonban meghántolása előtt még egyszer 
át kellett rostálni, mert aközt még sok olyan kölesszemnél kisebb "rab
csont"- (repce), más gyommag és léhásszem maradt, amit sem a rnasina
rosta, sem a cséplőszekrény nem tudott kiválasztani. Ezt az utólagos · mag
tisztítást a molnár szintén egy magakészítette szerkezet-együttessel, a 
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rázórostával végezte el, amelynek négy alkotórésze volt: a rostala p, a 
garat, a magláda és az ocsús-láda. (6. ábra). 

A rostalapot 2m X 50 cm-es méretben fekete bádoglemezből szabták 
ki, majd lécszegvastagságú lyukasztóval sűrűn, sorosan átlyuggatták Ezt 
követően széleire - merevítőnek - léckeretet szegeztek. A két hosszanti 
oldal és az egyik rövidebb ,,fej"-nek nevezett bütüoldal léceit sarkainál 
összeplattolták és a bádoglap felső felületére, a másik rövid oldal "talp"
nak nevezett lécét viszont a fonákjára, alsó felére szegezték. A felületre 
szerelt keretoldalakkal - rostáláskor- a garatból a rostalapra hulló kö
lesnek egyrészt a leszóródását akadályozták meg, másrészt a magláda felé 
való lecsúszását irányították A fejléc egyúttal a rostalap "rázó-fogantyú"
ját képezte. A talpléc pedig "akasztó"-ként szolgált, amely a rostalap 
végének a magláda fölé való felhúzását akadályozta meg, nehogy a 
rostálandó kölesnek egy része az ocsú közé hulljon. Az oldaUécek felüle
tére - a rosta f.ejétől számítottan 50-60 cm-re keresztben ún. garat
tartó lécet rögzítettek 

A garat kb. 60 X 50 X 40-45 cm méretü, deszkából összeállított ládafé
leség volt, amelynek egyik hosszanti oldallapját a két bütüoldal köú · 
ferdén úgy szegezték be, hogy alsó élvonala a láda másik, függőlegesen 
álló oldallapjának az aljához csatlakozzék. A függőlegesen álló oldal alsó 
szélébe, közepén, egy kicsi "kifolyólik"-at vágtak. A garat belsejének 
elhegyesedő alsó sarkait, hogy bele öntött köles azokba ne szaruljon be, 
s a kifolyóhoz csús:zhasson, egy-egy háromszög alakúra vágott deszka
darabbal ferdén - a bütüoldalaktól a lyukig - mindkét felőlről ki
bérelték. 

Az ocsús-ládát a rostalapnál rövidebbre méretezték, kb. 160 X 50 X 
40 cm nagyságúra. Hosszanti oldalainak felső széleit - kivülről rásze
gezve- 2 m hosszúságú lécekkel keretezték úgy, hogy a lécek fele széles
ségükkel a ládaoldalak élvonalai fölé emelkedjenek, s ezáltal egy olyan 
"csúszóágy"-at képezzenek, amelybe a rostalapot - rostáláskor - be
illeszthetik. 

A magláda (70-80 X 50 X 30 cm) a rosta lapjáról le·rázódó köles fel
fogására szolgált. 

A rázórosta eszközegyüttesének külön álló részeit használathoz a 
következő módon rakták össze: (7. ábra)8 az ocsús-ládát az egyik vége alá 
tett rönkdarabbal vagy nagyobb kövekkel alátámasztották, majd a felső 
felén levő csúszóágyba beillesztették a rostalapot, ennek keretére helyez
ték rá a garatot olyan módon, hogy bütüdeszkáinak hátsó alsó sarkai a 
garattartó lécre támaszkodjanak, kifolyólikas oldala pedig a rostalap feje 
felé forduljon. Az így elhelyezett garat az alsó ferdén fekvő rostalap állá
sához viszonyítottan vízszintes helyzetbe került. A magládát aztán az 
ocsús-láda földre támaszkodó bütüjéhez a rostalap vége alá tették. 

Az összeállítást követően a molnár az újra tisztítandó kölest a ga
ratba öntötte, leült a rosta fejének irányába tett kicsi székre, két kézzel 
megfogta a fejlécét, s ezzel a rostát és a rajta fekvő garatot egyszerre -
,,,apró, sűrű rángatással", húzással taszítással - mozgatva belőle a kölest 
folyamatosan kirázta, s ugyanakkor meg is rostálta. Rostálás közben a 

15 - ALUTA X-XI 
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köles közt levő apró gyommagvak, a léhás apró szemek a rosta lyukain át 
az ocsús-ládába hulltak, s az egészséges szemek pedig fokozatosan - vi
szonylag tisztán - a magládába rázódtak. A magládából aztán a kölest 
vékába, s így mérve zsákba, az ocsús-ládába gyűlt hulladékat pedig -
"apró jószágnak szánt szemelésre"- tarisznyába töltötték. 

A rostálást befejezve a kölest "siríttésre felöntötték" a garatba, majd 
a malomszerkezet fekvő siríttőköve és a felette forgó folyóköve közti 

7. ábra. Az összeállított rosta használati módja. 

hézagot "hántolásra beállították": a folyókövet a "könyidíttő"-vel - a 
kő emelésére, sülyesztésére szolgáló szerkezeti elemmel - annyira meg
emelték, hogy az a kölesszemeket a hántoló felületre ne szorítsa rá, ha
nem csak "könnyedén sirítse" - forgassa. A követ körülvevő kérget 
aztán deszkákkal leborították - lefedték -, rnert hántolás közben a 
"kásaszemek a folyókő súrolása (csak érintő dörzsölése) miatt erősen 
szöktek". 

Az újonnan szerelt koptatószerkezet munkáját "próbajáratással" kezd
ték. Ezzel egyrészt a hántolófelület szilárdságát figyelték meg, másrészt 
pedig "bejáratását" végezték. Az új hántolóréteg ugyanis - mivel felü
lete még nem volt egyenletesre kopva - kezdetben gyenge eredménnyel 
működött, a "felöntésnek" - kölesmennyiségnek - csak egy részét, leg
fennebb egy tizedét hántalta meg. Ezért teljesítő képességét fokozni kel-
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lett, amit a felrakott réteg további kellő mérvű koptatásával értek el úgy, 
hogy az egyszer már részben "megsirített" kölest egymást követően a ga
ratba többször újbali hántolásra felöntötték De akkor is, amikor a hán
toló már be volt járatva, a felöntést néhányszor meg kellett ismételni, 
mert a héj az egész magmennyiségről - különösen abban az esetben, ha 
nem volt kellően kiszáradva - egyszeri hántolással "nem sirült mind le" . 
• ,Ha a köles száraz volt, akkor kétszeri lejáratással megtisztult". 

Minden egyes hántolási "menet" után a lisztelőládába hulló kölest 
- mielőtt újra felöntötték a garatha - lehámozott héjától kitisztították: 
"masinarostával kiszelelték". Az utolsó szeleléssei a hántolt köles k:észí
tése befejeződött. Ha aztán a gazda annak egy részét valamilyen ételféle
ségnek szánva meg akarta daráltatni, akkor azt a molnár az egyéb gabona
iélék őrlésére fenntartott másik "kövön" megdarálta. 

A köleshántolás vámja, mivel "sok baj volt vele" a más gabonákból 
vett mennyiségnél jóv·al nagyobb volt: részben a sokféle, sok időt igénylő 
munka, részben pedig a malomba vitt köles tisztasága szabta meg. Ha nem 
tartalmazott sok idegen magot, akkor a köles a malomba vitelekori - te
hát még az ottani utólagos rostálása előtti - mennyiségnek a fele volt. 
Ha viszont sok volt az idegen mag közte, akkor a molnár a malombeli 
rostálás után maradt tiszta kölesmennyiséget számította vámalapul, s 
ennek is fele képezte a járandóságát. "Így is megérte (a gazdának), mert 
egy mázsa hántolatlan köles küssebb árú volt, mint egy fél mázsa tiszta 
köles". 

* 

A fentiekben közölt adatokkal azokat a t echnikai szerkezeteket és 
termelési módokat ismertettem amik, illetve amelyek a kölesnek, ennek 
az ősi gabonafélének idők folytáni feldolgozásában egymást felváltották. 
Leírásukkal elsősorban az adott időszakra jellemző népi technikai művelt
ségnek a teljesebb megismerése válik lehetővé, de egyúttal azok a gaz
dasági-, társadalmi hatótényezők is megállapíthatók, amelyek a táplálko
zásban jobban felhasználható köleskása előállításához szükséges eszköz
váltásokra ösztönzőleg hatottak. Végül pedig, a csernátoni kölesfeldolgozó 
eszközöknek, -módoknak az ismertetése kapcsán, a mezőgazdasági kultur
növény-változtatásoknak az az általános gyakorlati módja is - tény
bizonyítékként - megállapítható, miszerint egy olyan gabonafélének a 
termesztése, amelynek a hajdani népi gazdálkodásban lett légyen bármi
lyen fontos rendeltetése is csak addig él, amig a mezőgazdasági kultúra 
fejlődése jobb fajták fokozatos elterjesztésével fölöslegessé nem teszi. 

JEGYZETEK 

* Ezt a dolgozatot a csernátoni. néprajzi múzeum alapítójának, néhai Hasz
mann Pálnak az emlékére szentelem, alci az 1·960-as évek elején a Nagypatak menti 
vízimalmok tanulmányozásában - helyismeretével és szakmai tájékozottságával -
szíves önzetlenséggel és sok biztatással támogatott. 

15* 
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l Az Orosz-féle malmot gyűjtésem idején Orosz Simon, akkor 63 éves molnár 

és a ma már nem élő testvére Orosz Mihály fömolnár mutatták be. A köleshántoló 
szerkezetét, a hántolást előkészítő tisztító-rosta alkotó elemeit, s az ezekkel végzett 
munkafolyamatokat elmondásuk és ·szemléltetésük nyomán tudtam rekonstruálni. A 
türelemmel adott segítséget ez úton is megköszönöm a még élő 78 éves Orosz Si
monnak. 

2 A malom kőpadját feliratos homlokgerendájával együtt, és a megmaradt 
szerkezeti elemeket, 19716-ban a csernátoni néprajzi múzeum megszerezte, s a sza
badtéri részlegélben - az eredeti malomház hű másában - szándékoznak közelebb
ről, rekonstruálni. 

3 A csernátoni patakmalmok birtoklási-, tulajdonváltoztatási-, öröklési sajátos
ságaira ez alkalommal nem térek ki. Ezeknek ismertetésére egy készülőben levő 
tanulmányban kerül majd sor. 

A hajdani malomgazdaság által építtetett közös tulajdonú malom mikor és 
milyen módon került az Orosz Dávid, illetve Orosz Dávidné elődjeinek egyéni 
tulajdonába, ezideig még nem lehetett megállapítani. Az Orosz család nem azonos 
a szintén háromszéki Olosz családdal, tehát a kőpad feliratán olvasható malom
építő Olosz János neve esetleg csak olyan feltételezést enged meg, hogy az Olosz 
családnak is lehetett valami része a ,,gazdaság"-ban, de valószínűbb az, hogy Olosz 
János, mint neves korabeli - 18316-ban élő - mester csak a gaZJdaság megbízásából 
építette a malmot. 

A malmot a lakosság többféle néven: hol Oroszok-, hol Sorbányok-, hol Gere 
malmának nevezte, és emlegeti még ma is. A Sorhány elnevezés Orosz Dávidné 
leánykori nevéhez - Sorbán - kapcsolódik. Oroszné családját ra~,.adványnévvel 
"Pávások"-nak is nevezték (annak idején sok pávát tartottak), s ezért a család 
sem a Sorbány, sem a Pávás elnevezést "nem szerette". A malomjelz-ö Gere név 
onnan ered, hogy Orosz Mihályt, más apai kapcsolat révén, Gere Mihálynak is 
nevezték. 

4 A kölyű leírását, mivel az az általánosan ismert típusoktól semmiiben nem 
különbözik, ez alkalommal nem ismertetem. 

5 A kölesnek malomba vitele, haza vitele és a zsákok megjelölése a hántolás 
idöszakában is az itt leírtak szerint történt. 

6 A néprajzi irodalom köleshántoló malomszerkezetröl kevés anyagat közöl. 
Pongrácz Pál, Régi maLomépítészet (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1967.) c. művé
ben - a malomtípusok ismertetése, rendszerezése során - bövebben f01glalkozik 
egy szarvasi köleshántoló malommal, amit Nagy Gyula Az utoLsó szárazmalom 
(Népr. Ért. XXXVIII. évf. 11915·6. 813\----IH8 p.) c. tanulmánya nyomán közöl. A Nagy 
Gyula ál:tal leírt 1906-<ból származó 1-óhajtású sr.z:árazmalom .k!öleshántolója már eleve, 
teljes konstrukciójában erre a célra készítördött. Megalkotói hi,vatásos - különböző 
Hpusú malmolmt építő - aseh mes>terek V10ltak (Pongrácz, 39. p.); s így az általuk 
megalkotott köleshántoló ipari szerkesztésű-, rendeltetésű gépezetnek tekinthető . 
A csernátoni patakmalom köleshántolója viszont egyszerűbb szerkezeténél 
fogva - különbözött a bonyolultabb konstrukciójú szarvasitóL Alkotója nem új 
szerkezetet épített, hanem - a szövegben leírt módon - a meglevő gabonaőrlőjé
nek csak egyik szerkezeti elemét - a fekvö-kövét - módosította úgy, hogy azzal 
hántolni lehessen. A módosított szerkezet azonban csak a köles hántolását végezte 
e~. a lehántolt héjtól, a közte levő gyommagvagtól, lé'hás. szemektől a hántolással 
egyidejűleg nem tudta kitisztítani. A tisztításra külön szerkezeteket: géprostát és 
saját konstrukciójú rázórostát alkalmaztak. 

A csernátoni köleshántalót és a munkája kiegészítésére alkalmazott r osta
együttest - mivel ezeket a molnár maga készítette el - a népi ipari szerkezetek 
közé snrolhatjuk. 

A köleshántolásra szolgáló szarvasi, ir.kálb:b ipari jellegű, és a csernátoni k is· 
ipari konstrukciójú, -rendeltetésű köleshántolók mellett tájainkon egy olyan ősi 
fm·májú hántoló-szerkezet is létezett, amelyn·ek munkavégzö szerkezeti eleme, all<:a
tában, a csernátonihoz hasonlított. Ion VHidutiu, Etnograf~a románeascií c. művé
ben (Editura $tiintifica, Bucure~ti, 1973. 22'8. p .) megemlíti, hogy Moldova déli 
tájain, ahol a kölest szintén ősi időktől fogva termesztették, a lakosság főképpen 
Karáe>sony előtt két hétig - kizárólag emberi táplálék készítésére - egy egyszerű 
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ún. "föld daráló"-t (ri~ni'ta de pa!lná:nt") alkalmazott, s ezt az emlékezet nyomán 
sikerült rekonstruálnia. "A daráló egyetlen kerek alakú darabból készült, de nem 
köböl, hanem agyagba kevert vadkender csepűjéböl, ami kötöanyagul szolgált. Ezt 
egy szeggel egyenesen a ház a.gyaglpadlójára rögzítették, az ágy lába mellé vagy 
alá és a "hadarag"-gal (darálórúd) fo~gatták. A "p1rpirita"-n (középen levő kereszt
főn) a padló és a daráló kereke közé átcsurgatott köles a• surlódással meghántalá
dott és azt a "chilu:g"...~ban (faköpű, famozsár) megtörték". 

7 A szarvasi köleshántoló koptatórétegének az anyaga is más volt, mint a 
csernátonié és a moldovaié: az agyag összetartására, szilárdítására nem csepűt, ha
nem állati szört alkalmaztak. 

8 A 7. ábra · a · rázórosta darabjainak csak az összeállítási- és munká,bavé teli 
módját szemlélteti, de nem mind eredeti alkatrészekkeL Egyedül a rostalapnak a 
maradványa tekinthető eredeti darabnak, a három ládát az egykori rostaegyüttes 
ez alkalommaH összeáHításának szemléltetésére .a melléképületekböl szedték össze 
De a képen látható rostalap sem azonos szerkesztésű a szövegben - elmondás 
nyomán - leírttal, egy régebbi, más munkamódszerrel használt rostaegyüttes-válto
zatnak lehetett a tartozéka. A rostalapot ennél nem az ocsús-láda oldalának pere
mére szegezett csúszóágyban mo:ogatták, hanem egy különálló, a láda tetejére he
lyezhető keret peremlécei közé helyezték, s az ugyanerre a keretre rögzített garat 
alatt - tehált nem azzal együtt - moZ'ga:tták. t(A képen a rostalap arratt látlh.ató gör
göt sem egy régebbi, sem a későbbi rostalapnál nem alkalmazták, csak azért te\·ö
dött fel ez alkalommal, hogy azon mo:ogatva a rostalapot, működésének a módját 
érzékeltessék.) 

A fényképeket Molnár Kálmán, a rajzokat Ughy István keresztúri múzeoló
gusok készítették. A 3. sz. jegyzetnek a malom tulajdonosaira vonatkozó adatait 
irfj. Haszmami Pál, a csernátoni múzeum jelenlegi vezetöje volt szíves utólag l~ö
zölni. Mindhármuk segítségét ez alkalommal is hálásan megköszönöm. 

DIE HIRSEMUHLE VON CERNAT 
(BEZIRK: COV ASNA) 

Zusammenfa·ssung 

Aniasslich der Studienhalber ausgeführten Untersuchungen auf dem Geb'e:e 
der Wassermühlen von Cernat im Jahre 1963 endeckte der Verfasser eine im Jahre 
186'3 erbaute Mühle, bei weleber zur Zeit der dur.chgeführten Forschungen ei'1 
Bauelement fehlte. So wurde die Mühlanlage in den 19~20-er Jahren al-s Hirseschi~l
mühle umgebaut. (Fig. 1-4.) Aus diesem Grunde stent diese kleine Mühle ein 
bedeutsames Objektí-v auf dem Gebiete der historischen Untersuchungen des 
Volkshandwerkes dar. Durch die Veröffentlichung des vorliegenden Materials \Yol
len wir unsere h entigen Kentnisse auf diesem Gebiete vervolstiindigen. 

Der Hirse wurde schon in früheren Zeiten in den Bauernwirtschaften als 
ein bedeutsames Nahrungs-, sowie Futtermittel ange'baut. Anfangs erfol:gte die 
Hirsebearbeitung mit den traditionellen Volkstechnisc'hen Installationen, der 
Stampfe. Durch diese Methode konnte der Hirse nicht genügend gereinigt werden. 
un:d war auch qualiUitsmiissig minderwertig. Deshalb entsprach er den stets an
wachsenden Ansprüchen der Bevölkerung ni-cht. So sah sich der Mühler genötigt 
ein anderes Mittel zur Entsohiilung und Reini-gung des Hirses-, um den Ansprüchen 
der li:indliehen Bevölkerung fo}gezuleisten-, zu erfinden, da der Hirse dem Bauern 
den Reis ersetzte, weleber bedeutend teuerer war. 

Da durch die manuel betrietene dreschart im Hirse vi,ele Fremdkörper verblic
ben, wurde zum Zweck der Reinigung ein Sieb, welches aus vier Teilen bestand, 
angefertigt: l. Der Trichter, durch welchen die ausgedros0hene Hirse aufgeschüttet 
wurde, 2. Das eigentliche, mit einern holzrahmen versehen e Sieb, welches sich 
unter dem Trichter befand, 3. Ein Behalter, in welchen die ,geregnigte Hirse floss, 
und 4. Ein Behalter für die durch das Sieben ausgeschiedene Fermdkörpe:·. 
(Fig, 6-7) 
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Anfangs war die Reibungsflache der Schalanlage mit einem Ge:rnisch von 
Ton, Wasser und Hanfwer.g bestrichen. Diese Masse (Teig) wurde auf die oberUiohe 
des unteren Mühlsteines gestrichen. Damit die erhartete auf den Stein gestricbene 
Schi1chte wahrend der Arbeit ni·cht zerbreche, wurde sie mit einern Heifen aus 
Haselnussgerte versehen. Spiiter wurde diese Tonschichte mit Strofeuer gebrannt 
um sie so wiederstandsfahi.ger zu mac'hen. 

In anbetracht der relatív raschen Abnützung der auf den Stein aufgetragene 
Tonschichte in umgafi:ihr zwei bis drei Wochen, ersetzte man spiiter das beigefügte 
Hanfwerg-Gemisch durch Korke. Zuerst wurde auf die oberfliiche des unteren 
Mühlsteins eine 2;-3 finge:r<dicke Masse aus. Tonschiefer •gestridhen. Auch 'diese 
versah man mit einern Reifen aus Haselnussgerte. Nachher schnitt man die Korke 
zu glekhmassigen Dimensionen, wekhe dan kreismiissig von auss·en nach innen 
zu 2/3 in die Tonpaste gedrückt wurde. Jeder Korkenkreis var nach innen um je 
1-2 mm. tiefer gesetzt als der jeweils iiussere. (Fig. 5. a., 5. b.) Diese so entstan
dene konkave Flache .. versah man dann mit einer dünnen Tonschichte, welche aber
roals mit Strohreuer gebrannt wurde. Die so erhaltene Arbeitsfla.che war viel 
wiederstandsfahiger als die frühere '.md dauerte bis zu einern halben Jahr. 

Um di.e Entsc'halung des Hirses zu erziel'en war eine RegHerung des Ahstande• 
zwis'chen dem sich drebenden oberen Stein und dem fixen unteren Stein notwendig. 
Diese erzielte man durch ein zu diesem Zweck gebauten Reglirungsystems, durc<h 
welches der Abstand zwischen den beiden Steinen auf die gewünschte Weise ein.
gestellt wurde um die Hirsekörner nich't zu zerquetsc'hen. 

Um eine entsprechende Leistung der Schalanlage zu erreichen bzw. den ent
sprechenden Abstand zu erhalten wurde die Hirse des öfteren aufgeschüttet bis 
das Produkt qualitatmassig entschpraoeh. 

Nach jedern Arbeitsgang durch die Schalanlage wurde die Hirse durch ein 
handibetriebenes, rotierendes Sieb von der Spreu gesaubert. Damit war die Hirse
schalung beendet. 

Da.s vorliegende Dokumentationsmateri.al soll uns abschliessend die techni•sche 
Bildung des Volkes aus der ersten Halfte des XX. Jahrhunderts vorführen und in 
diesem Zusammenhang die fortschreitenden Methoden der Hirsesschalung zeigen. 

MOARA DE MEI DIN CERNAT (jud. COVASNA) 

Rezumat 

Cu ocazia studiilor efectuate in domeniul mo:rilor de apa din C'ernat, in anu.l 
1963, au'torul a descoperit o moara construita in anul 18316, la care unul din meca
n isme, inexistent in momentul cercetarilor, fusese trans1ormat pentru descojirea 
meiului in jurul anului 1920 (fig. 1-4). Di111 acest motiv •Keasta moara midi se 
considera un obiectiv important in domeniul cercetarilor istoriei me~te~ugurilor 
populare ~i eu publicarea materialului putern camplecta cuno~tiintele noastre ac
tuala din specialitatea respectiva. 

Meiul a fost cultivat Ín gospadáriile sate~ti din timpuri stravechi ca un fel de 
completare importanta a grauutelor ~i a fost intrebuintat atit la ali;mentatia umana, 
cit ~i la complectarea furajelor animalelor. La inceput prelucrarea meiului a fost 
ei cctuata eu traditionala instalatie de tehnica populara, eu piua. Deoarece eu ;acest 
mi.jloc nu s-a putut curata meiul in suficienta másur a ~i gráuntele fiind sparte nu 
au corespuns prep ararii unor míncaruri mai prebentioas•e din pasat~pretentiile 
populatiei rurale (eu privire la alimentatie) fiind in continua crestere. Pentru sa tis
facerea' pretentHlor mereu cresdnde, m~rarul a fost nevoit sa , it;venteze un mijloc 
eu care s-a putut coji ~i curata mei.ul ca sa inlocui·ea·sca orezul - la care avea 
acces mai greu populatia din mediul rural. 

Din motivul ca dupa treieri~i meiul era amestecat eu diferite seminte de bu
ruieni, pe linga semintele malforunate, mai ales in timpul utilizarii batazei eu actio
nare manuala ~i eu cai s-a construit un ciur de intrebuintat dupa treieri~, care 
avea patru elemente principale: 

l. placa de tabla perforata ~i intarita la margini eu ra:ma de ~ipci; 
2. co~ul (girliciul) ce s-a a~ezat pe deasupra ciurului la ciuruit; 
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3. la:da pentru gráuntele eurate; 
4. lada pentru eiuruieala, respectiv pentru impuri.tati (Fi,g. 6, 7). 
La ineeput, supra-fata lueri'ítoare a des,cojitorului a fost ~mbracata eu o masa 

preparata din cilt muiati l?i amestecati eu ar.gHa a·lbastra inmuiata in apa. A·cest 
aluat a :flost muruit, (apUcat) pe suprafata pietrii inferioare a mori.i, ~i ca sa nu 
crarpe stratul aplicat ill timpul actionií:rii, meserial?ii vremii au montat jur imprejur 
un cerc din ·alun, ingust decit stratul. Dupa aceea masa a fost arsa eu foc de 
paie, ca sa fi1e mai, rezistenta. 

'finind cont de faptul dí stratul de lucru apikat pe piatra s-a uzat relatív 
repede in timp de 2-3 saptarnini, mai tirziu s-a inlocuit preparatul din cilt eu 
altul, combinat din. dopuri de pluta. Pe surprafata de lucru a pietrii inf.erioare s-a 
aplicat un strat de 2'-3 degete grosime, o masa preparatií. numai ldin argila alhastra. 
S-a í'ncercuit strart:ul eu un ·Ceflc din a'lun. Durpa aceea plutele taiate Ja o dimen
siune uniforma s-au bágat pina la 2/3 in pasta in forma de cerc, incepind de la 
eordon. eMre centrul pietrii, fiecare cel'c fiind apli'cat mai adinc eu 1-2 mm. fata 
de cel ·exterior (fi.g. 5. a, 5. ·b). Pe urma suprafata concava, astfel aldituüií: a fast 
Iutita eu un strat subtire ~i use'at eu fac de paie. Stratul de lucru astfel pregatit 
a rezistat ~i ocite o jU'matate de an. 

La efec.tuarea descojirii meiului a: fast necesara reglarea distantei íntre piatra 
superioara rotativa ~i cea inferioara fixa, ce s-a realizat eu ajutorul regulatorului, 
rididnd piatra superioara la o di·stanta convenabila de a:ceea inferioara, ca sa nu 
ztdrobesca semintele. 

MecanismuÍ eu surprafata· de tocire astfel preparata a trebuit sa fi.e rodat 
pina la capaciítatea compieta de lucru. La prima ·tura s-au des1cojit numai circa 
100/o din graunte. In timpul rodajului s-a reintrodus meLul din nou in COl? (girliciu) 
de dtev'a ori, pina la realizarea descojirii dorite. Dupa realizarea capacitátii per
fecte de lucru meiul' - mai ales daca n-a fost uscat compiet - s-a reintrodus in 
co~ de 2-3 ori, pentru descojire. 

Dupa fiecare descojire s-a curií:tit meiul de coaja trecindu-1 printr-un ciuruitor 
eu ventHatie actionat manual. Cu aceastií. fazií. de lucru s-a terminat operatia de 
descojire a meiuÍui. 

Prezenta lucrare a fost pU!blicata deoar.~ce oglinde~te ·cultura tehnico-populara 
din prima jumiítate al sec. al XX-lea, ~i motivele care au determin.at schimbarea 
~i perfectionarea metodelür de descojire a meiului. 




